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Beste ouders, verzorgers, 

 

In de afgelopen weken is er door de 

adviescommissie hard gewerkt om een 

geschikte nieuwe directeur te vinden.  

We zijn ontzettend blij om op deze plek 

alvast een tipje van de sluier op te kunnen 

lichten en u mede te delen dat dat 

inderdaad het geval is!  

Morgen zal er via Social Schools een brief 

namens het College van Bestuur van CKC 

Drenthe met u gedeeld worden waarin alle 

informatie staat. Nog éven geduld dus… 

 

Ik heb het op deze plek niet specifiek 

benoemd, maar bij dezen: vanaf het 

vertrek van juf Henny tot aan de 

startdatum van de nieuwe directeur neem 

ik alle directietaken waar. Dat betekent dat 

ik momenteel niet voor groep 5 sta, deze 

uren worden opgevuld door juf Marloes 

Starke, naast juf Marlies en juf Jelinke 

(LIO). 

 

In de 

klassen 

zoemt het 

alweer 

van de 

lampion 

ideeën, 

voor de 

meeste 

leerkrachten, samen met de 

Kinderboekenweek, vaak de start van het 

gezellige najaarsseizoen vol 

feestelijkheden.  

 

Volgende week eerst lekker een weekje vrij 

voor de kinderen en teamleden, hopelijk 

kan iedereen daarna met een gezond gestel 

en frisse moed de feestmaanden tegemoet 

zien! 

 

Vriendelijke groet, namens het team, 

Marieke Westera 

 

 

 

 

 

 

 

Goede doelen 

Elke maandagmorgen mogen de kinderen 

geld meenemen voor het goede doel. 

De afgelopen twee weken is er €14,30 

binnen gekomen. De leerlingenraad stemt 

na de herfstvakantie over een nieuw doel. 

 

PBS 

Op De Wingerd 

werken we met 

de principes 

van PBS, maar 

waar staat dat 

ook alweer 

voor?  

Positive 

Behavior 

Support (PBS) 

is een 

doelmatige, 

schoolbrede 

aanpak die zich 

richt op het versterken van gewenst gedrag 

en op het voorkomen van probleemgedrag. 

Het doel is het creëren van een positieve, 

sociale omgeving, die het leren bevordert 

en gedragsproblemen voorkomt en waarbij 

sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. 

PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle 

schoolinterventies en methoden die met 

gedrag te maken hebben in een school 

opgehangen kunnen worden. Dingen die 

goed werken, worden vastgelegd en 

geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat 

succesvolle dingen niet verloren gaan. Ook 

wordt er samenwerking gezocht met 

ouders, jeugdzorg en gemeenten. PBS 

heeft al in verschillende landen goede 

resultaten behaald.  

 

Wanneer je door het gebouw loopt, zie je 

op veel verschillende plekken wissellijsten 

hangen met foto’s van het gedrag dat we 

op die bepaalde plek verwachten. In elke 

groep krijgen de kinderen les over deze 

gedragsverwachtingen en kijken we samen, 

als team èn met de kinderen, naar waar het 

goed gaat en wat nog aandacht vraagt.  

Nieuwsbrief: 13 oktober 2022 
  

 



 

 

Welkom 

We heten Aaron alvast van 

harte welkom! 

We hopen dat je je snel 

thuis voelt op De Wingerd.  

 

Lezen 

Afgelopen jaar heb ik, Carolien, de cursus 

Open Boek voor leescoördinatoren in het 

basisonderwijs afgerond. Bij de cursus ligt 

de focus op het structureel aanpakken van 

leesbevordering in de school en op coaching 

van het team op dit vlak. 

Voor De Wingerd hebben we een leesplan 

op maat gemaakt. Het doel hiervan is 

leesplezier bij de kinderen te vergroten. Het 

geven van leeslessen is onderdeel hiervan. 

Kinderen worden tijdens deze lessen met 

verschillende soorten boeken in aanraking 

gebracht en trainen de leesvaardigheden. 

Want wanneer lezen makkelijker gaat, 

wordt het ook leuker om het te doen en kan 

er uit meer verschillende soorten boeken 

gekozen worden. Uiteindelijk willen we 

natuurlijk dat de kinderen goed geletterd 

van school gaan. 

 

Wist u dat minder dan de helft van de 6000 

basisscholen een opgeleide leescoördinator 

heeft? 

 

Juf Carolien Blokhuis 

 

 

 

 

 

Terugkoppeling Studiedag 7 oktober 

Vorige week vrijdag 7 oktober waren de 

kinderen vrij i.v.m. een margedag. Op zo’n 

dag gaat het team van De Wingerd aan de 

slag met onderwijsinhoudelijke 

vergaderpunten.  

Deze studiedag stond in de ochtend in het 

teken van het vervolg van onze EDI cursus 

(Expliciete Directe Instructie). Het EDI 

model gebruiken we vooral bij het aanleren 

van nieuwe lesstof en bestaat uit 

verschillende fasen waarbij de leerkracht 

steeds de vinger aan de pols houdt in 

hoeverre de lesstof begrepen wordt, het 

doel door iedereen behaald wordt en wie er 

meer of minder instructie nodig heeft. 

Als praktische opdracht zijn we aan de slag 

gegaan met het voorbereiden van het 

volgende blok van rekenen om te kijken 

hoe we de nieuwe informatie direct in de 

lessen kunnen verwerken. 

Tijdens de middag zijn we in groepen 

uiteen gegaan om ons leesonderwijs verder 

onder de loep te nemen. 

We hebben een voorlichting gevolgd over 

het nieuwe leerlingvolgsysteem ‘Leerling in 

Beeld’ van de CITO groep, deze kunnen we 

dan vergelijken met het volgsysteem van 

DIA en zo een weloverwogen keuze maken. 

En we hebben met elkaar gekeken naar de 

schoolanalyse eind 21-22 om te zien welke 

concrete stappen we nog kunnen zetten om 

ons onderwijs in taal/(begrijpend) 

lezen/spelling/rekenen verder te 

versterken.  

Al met al een zeer nuttige dag!  

Datum kerk & schooldienst verzet 

In de ouderkalender van dit jaar staat op 

zondag 6 november een kerk & 

schooldienst gepland, echter door een fout 

in de planning van de dominee kan dit niet 

doorgaan. We verzetten de dienst nu naar 

zondag 11 december en maken er in plaats 

van een Sint Maarten dienst een mooie 

adventsdienst van. 

Bijbelvertelrooster 

Week 42/43 (17/10 - 28/10) – Een 

voorbeeld zijn 

Exodus 19, 20:1-21 en Exodus 31:18 

God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen 

leven: Hij geeft tien geboden waar ze zich 

aan moeten houden. Door zo te leven 



 

 

kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere 

mensen. De geboden worden door God zelf 

op twee stenen platen geschreven, als 

teken van het verbond. 

 

Week 44 (31/10 - 04/11) – Wat nu? 

Exodus 32:1-20 en Exodus 34 

Mozes blijft lang op de berg om met God te 

praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog 

terugkomt en vragen Aäron om een gouden 

kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als 

een god. Als Mozes terugkomt ziet hij het 

volk om het gouden kalf heen dansen. Hij 

wordt woedend en gooit de stenen tafelen 

kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen 

platen mee de berg op mag nemen zodat 

het verbond vernieuwd kan worden. 

 

Agenda 

Ma. 17 t/m vrij. 

21 oktober 

Herfstvakantie  

Di. 25 oktober MR vergadering  

Di. 1 november Koffieuurtje 

Do. 3 november Volgende 

nieuwsbrief 

Wist u dat via Social Schools onze 

jaarkalender ook te vinden is? 
 

Overige info 

 

Dansdag tijdens Theaterfestival 

Op 19 oktober organiseren Arowak Dance 

Centre en Arts of Raej een superleuke 

dansdag tijdens het JeugdTheaterFestival 

bij Podium Zuidhaege. 

De dansdag begint om 09.00u en zal rond 

18.00u klaar zijn. 

Op deze dag zullen we beginnen met 

dansworkshops die gegeven worden door: 

 

Sonsearaej 

Dansmix 6-9 jaar 

 

Didar 

Hip Hop 9-12 jaar 

 

Dylan 

Commercial beg/inter 

(open vanaf 12 jaar) 

Ramon 

Dancehall vibes int/adv 

 

De ingestudeerde choreografie zal om 

17.00 uur gepresenteerd worden aan alle 

vrienden en familie in Theater de Schalm! 

Eten en drinken wordt geregeld gedurende 

de dag en samen met alle dansers wordt er 

gezellig geluncht.  

 

PS: mocht je willen meedoen met de 

workshops, maar niet met de show of 

andersom, is dit uiteraard mogelijk. Geef 

dit dat even door 

via arowakraej@gmail.com 

 

Aanmelden voor de dans kan via: 

 

https://www.podium-

zuidhaege.nl/event/jeugdtheaterfestival-

2022-jubileumeditie/ 

 

 

En tot slot… 
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